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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा. वधी सिमती 
कायप का मांक - १३ 

सभावृ ांत 
 
दनांक – ०४/०६/२०२१                         वेळ - दुपार  ३.०० वा. 

 
      पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा शु वार दनांक 
०४/०६/२०२१ रोजी दुपार  ३.०० वाजता महापािलके या शासक य इमारतीमधील मा.सभापती, वधी 
सिमती यांचे दालनात मा.उपसिचव महारा  शासन यांचेकड ल प  .कोरोना/ २०२०/ . .७६/न व-
१४ द. ३ जुलै २०२० अ वये ऑनलाईन प दतीने ( ह डओ कॉ फर संग ारे) आयो जत करणेत 
आली होती. सदर सभेत खालील माणे काह  स मा.सदस मा.सभापती, वधी सिमती यांचे दालनात 
तर काह  स मा.सद य ऑनलाईन प दतीने ( ह डओ कॉ फर संग ारे) उप थत होते. 
  

१. मा. वीनल क पल हे  े  -  सभापती 
२. मा.वसंत भाकर बोराटे 

३. मा.भ डवे संिगता राज  

४. मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

५. मा.चौगुले सीमा द ा य 

६. मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 

७. मा.अिमत राज  गावडे 
 

     या िशवाय मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 
---------- 

 
दनांक ०७/०५/२०२१  रोजी  झाले या  सभेचा (कायप का मांक १२) सभावृ ांत  

कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
 

---------- 
 

 

ठराव मांक - ३७         वषय मांक - ०१ 
दनांक - ०४/०६/२०२१     वभाग – ड े ीय व ुत  

सुचक : मा. वनल हे  े                       अनुमोदक : मा.सुजाता पालांडे 
संदभ : मा.अित र  आयु  (२) यांचे प  .ड े/ व/वाकड/१३८/२०२१, द.२०/०५/२०२१ 

       वषय - काळेवाड  फाटा येथे वाकड क पटेव ती ते पंपर  (काळेवाड ) ेड सेपरेटर 

              बांधणे या कामांतगत व ुत वषयक कामे करणे या कामाचे थळ बदलास 

              मा यता िमळणेबाबत... 
वषय मांक ०१ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - ३८         वषय मांक - ०२ 
दनांक - ०४/०६/२०२१     वभाग – ड े ीय व ुत  

सुचक : मा. वनल हे  े                       अनुमोदक : मा.सुजाता पालांडे 
संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ड ेका/१/का व/२३१/२०२१, द.२७/०५/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
       हंजवड  फेज २ येथे ई-बसेस चा जग करणेकामी आव यक असणार  व ुत यं णा बस वणे 
कामी म.रा. व. व.कं. कड ल कोटेशन माणे काम क न िमळणे बाबत मा.अ य  व यव थापक य 
संचालक, पुणे महानगर प रवहन महामंडळ िल. यांनी प  मांक पीएमपीएमएल/सीएमड / व ुत/ 

२३२७/२०२० दनांक - २६/१०/२०२० रोजी चे प ा वये कळ वले आहे.  सदर ठकाणचे म.रा. व. व.कं. 
कड ल ३००० के ह ए मतेचे चा जग टेशन उभारणीच े अंदाजप क सादर केलेले आहे. सदर 
कामासाठ  द.०२/०२/२०२१ रोजी पी.एम.पी.एल.चे ितिनधी ी.कोळेकर यांचे समवेत य  थळ 
पाहणी क न या बाबत पंपर  िचंचवड महानगर पािलका व ुत वषयक कामासाठ  वापरत 
असले या दरसुची माणे अंदाजप क तयार केले असता सदर कामासाठ  र. .१ कोट  इतका खच 

अपे त आहे. सदर र. .१ कोट  इत या रकमेस शास कय मा यता िमळणेस तसेच म.रा. व. व.कं. 
कड ल कोटेशन माणे सदर ठकणी उ चदाब  ाहक होणे कामी म.रा. व. व.कंपनीस र. .९८ ल  
अदा करणेस मा यता िमळणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केल.े 
 

( वीनल क पल हे  े) 

सभापती 
वधी सिमती 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/२८४/२०२१  
दनांक : ०४/०६/२०२१                                                                                                

                                                                                                         
(उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                पंपर  ४११ ०१८. 
 

         

 त : सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना.                 


